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Dün Kayıd işi Başladı 
1 

Yollarda tezahürler yaplldı 
Halk s~vinç içinde. Tahrikçiler hala el altın- Halk tren geçerken Yaşa Atatürk 
___ d_a_n_f~aliyete devam ediyor i ____ T_u_· rkiy~ diye bağırıyordu 

Yaşa 

Hatay seçimi Seçim mahkemesi kuruldu Harb bütün Yunan gazeteleri 

Kırikhanda kayıd yapıhrken Filomuz Türk-Elen dostluğunun ehe-Hatay'da seçim başladı. Ayın 
27 si11de lskenderunda, 28 iııdt1 

Kırıkhan'da yapılacak olan seçi· 
min, müutehiplerin kendilerini 
cemaat listelerine kaydettirınele · 

riuden ibaret olan bu safhası. 

tahmiulerimize göre, tekmil Ha 
tay'da b~ş hafta kadar sürecek 
tir. 

halk tehdid edildi Mayısın ilk haftasın miyetini tebarüz ettiriyor 
B .. d I k J d k d l k da manevralara - ~ - k- b · k t 7 .. ı.. ugun e s enaerun a ayı yapı aca ı b l Serezden geçer en ır avu a urRçe bir 
heyet dün Antahyadan lskenderuna geleli 

1 
t b 1 a2~(Hıyo~>I 0 

. nutukla Vekillerimizi selamladı 
s ön u ı ususı - enız 

Dörıyol, 27 (Hususi muhnlıi lskenderundaki heyet harb filomuz mayısıo ilk haftasın-
Hatay ee11 imiııin birinci .. e rinıizd.,ı) II t d ı f da Marmarııda Silivri ile Ereğli 

v • "ı - n ay un a ıııan Koııırol heyotiııden bir kıs 
en mühim safhası bu oldur.unu 1. t - I:> " K ki arasıııda ilkbttbar manevralarına 

Atina, 27 (Radyo)Atina njan 
sı bildiriyor : Dost ve müttefik 
Türkiye boşçekili B. Celiil Da· 
yar, Hariciye IVekili Dr. Tevfik 
Rüştü Aras refakatlerinde Türk 
heyeti ve Yunnnistanın Ankara 
elçisi olduğu halde dün sabah 
Elen arazisine girmişler ve saat 
23,15 de SelAniğe gelmişlerdir. 
Aziz misafirler SelAoikte Make· 
donya Umumi Valisi, Türkiye 
Elçisi Rüşen Eşref, Da~bakaıı 
Metaksasın Hariciye IHususi Ka 
lem Direktörü, Askeri t e Mülki 
ErkAn tarafından karşılanmı~ 

bir kıta a&ker resmi seliimı ifa 
etmiş muzika Türk ve Yunan 

Dost ve müttefik Baştekil 
ve Hariciye Vekiline karşı Yunn 
nistanda gösterilen hüsnü kabul 
her türlü tasavvurlardan üstün 
canlı tezahürler şeklini almıştır. 

s ma uma 8 gore u gun ırı ıan nıı bu gün Ciğloye doıtru İsken ba~lıyacuktır. 11 hazirana kadsr 
söylemeQ'e lüzum yoktur. Çünkü da kontrol heyetinden beş kişi deruna gelmiştir. Bunhır içinde devam edecek olan bu manevra 
cemaatlerin nisbeti ve her cema nin nezareti altında kayıt mua· Yunan delegesi B. Dimitri de larda bllhııssıt top ve torpido bteş 
atin kaQ mebus ~seçme~e hakkı melesine başlanmıştır. htihadı vardır. Heyet yarın başlayacak Jerl gösterilecektir. Türk Başvekilini selilmln· 

mak için yollarda her türlü ter 
tibat alınmıştı. En küçük istas· 
yonlarda bile saatlerce bekleyen 
halk tren geçerken türkçe ola
rak yaşa Atatürk, yaeasın do t
luk diye haykırıyor ve Layrak
larla uğurlanıyorlardı. Bürük 
istasyonlarda ise muzikalar Türk 
Yunan marşlarını çahyorlard ı. 
Canlı tezahürlerin en güzelle 
riııden birisi de Serezde olmuş 

oldu,:tu ancak bu kayıdlar neti· vatani mensupları kayıt başla olan kayıt işlerini tetkik etmiş ı Amirallığıo taleblle deniz Uca 
ce~inde anlaşılacaktır. madan evvel halkı para ile ve ve hazırlıkları gözden geçirmiş ret mUdUrlUğO vapur atcentalarına 

Bu intihab devresi açılırken tehditlerle kandırmaya çalışmış C 
1 
manevrH sabası ve tarihi hakkın 

Türkiye · Fransa dodtluğu haki }ardır. Bazı kimseler de tehdit ır. lda maJOmat vermiştir. 
ki imtihanını geçirecektir. Eğer edilmiştir. Bu taziyet bizzat leh Halk seviniyor fakat 

Hatay'da Türk ( kseriyetirıi isbat dit edilenler tarafından heyete . Ha_layı~ı her tarafında halk Estonya~a yapılan müsa~aka 
edecek olan kayıd işlerinde bir anlatılmıştır. Kayıt neticesinden seçım ışlerıne başlanmış olma\ 

takım oyunlara müsamaha edile henüz malıimat gelmedi. sından dolayı seçinçiçindedir Fs 1 G •• · ı 
cek olur, Türk unsurlarını hak Mahkeme faaliyete başladı kat tahrikçiler el altından faali il ureşçı er 
kazanmaktan menetmeğe uğra Yunan delegesi B Fokasın yete deçam ediyorlar. Heyet ter 
şan muamele ve müdahaleler ya· bnşkanlıA'ında Belçikalı ve Nor cümanhklarına şimdiye kadar 1 Çobandan gayri 
pılırea, mahalli makamların bu vcçli iki Azadan mürekkep se"im Türk düşmanlır.it.'Jo maruf bir h • r• marşlarını ~almıştır. 

"' ~J epsı tasrıveve ~:.:._-------------:-:-::-:-:------hareketinin tesirleri do~rudan mahkemesi de dünden itibaren çok lldamlar alınmıştır. Bunda .., ..,, l b •t cJ•[d • 
sonu ikincide 

do5 ruva Türkı've • Fransa mu" uğradı Pariste esas ar tes ı e ı ı 
A # J teşekkül etmiştir. Mahkeme seçi Hasan Cebare de mühim rol 

nasebetleri ÜZArinde hissolunaca min devamı müddetince seçim oynamıştır. Tercümanların bita Ankara 27 (Radyo) - Estonya- 1 F .. zak 
gına şüphe yoktur. Bizler, Fran işlerinden mütevellit suçlara bil raf kimselerden olması için ho da yBpılen ~Oreş mUsabakalurroda ingi tere - ransa mu ere-
sa hükumeti tarafından Türkiye kacnk ihtilafları halledecektir. yele müracaat edilmiştir. Çoban Mehmed hısrJç bUtun gllreş b 1 n yor 
Je verilmie olan teminatın Ha· çilerimlz hısfiyP.ye uğramıştır. Ço terine yarın aş a 1 
tay'da alacağı kati tedbirlerle ve Zelzele felaketinin son plcinçosu ban Mehmed ıığır slklette Estoo· 
bülüıı vazife ve mesuliyet adnm yalı Kotza ile finale kıılmıştır. Go lngiltere F rc-nsa arasında umumi işlerle 
larını muhafazasına mecbur edA ,., 1 ntakalarda hasara t ve za. 1 reşçilerlmizden bıtZISI S8kıt1Jan d ö .. ül 
cegi, dürüstlükler, tevsik edilece mış bnzısı da hastaluom~tır. askeri ve finansal vaziyet e g ruş ecek 
Qini ümid etmek istiyoruz. yiat tesbi! edildi Soyadları,~ haLLında Paris, 27 (Hııdyo) Fransa ti, 4- İngiliz, İtalyan anlaşması 

Bu günler Hatay türklüğü· il karşısındıı Fransaııın mevkii \'o 

nün istikbali bakımında hayali Kızılay felakete ağrıyan vatandaşların hariciye nazırı Bone bu gün Fransa, İtalya anlaşmasının esas 
bir devrenin başlangıcıdır. Bu başbakanlığın mÜ- 'başvekil Daladiyeyi ziyaret ede Jarı, 5- Milletler Cemiyeti me 
devrenin iki ana vasfı üstünde ıztıraplarını dindirmeye çalışıyor h rek uzun bir görüşmede bulun selesi 
israr edelim: Türkiye • Fransa im bir tamimi . muştur, Bu görüşme esnasında Poletik mehafil ayrıca Sov 
dostluQ'unun imtihan :mevzuu ol Ankara, 27 (Hususi) - Şim · lar Köşker köylülerine dağıtıl· 21>25 num~ralı _kanun,. he~ tor Londrada cereyan edecek müza yet Rusya ile Fransa anlaşması 
mak bir, Hatny'ın Türk 'ekseri di)·e kadılr gelen en son ınahi · mış ise de, yetmemiş ve şehri· k.u. kanuodakı tarıfat daıresınde kerelerin esası 'tetkik edilmiştir. uın yeni bir ltalyan, Fransız 
yeti davAsını vesikalandırmnk mata göre Ankara vilayetinin mizden yeniden Q»dır istenmiş·· hır soyııdı almük ve kullanmBkla ÜğrenildiAine g•öre bu esaslar anlaşması karşısında me\'kiiıı·ıu 

tir. mukeller kılınış ve soyudı almak 
iki ! şerefli l\oçhisar kazaııi hariç ol· .. k" " için tayin edilen müddet çoktan şunları ihtiva ediyor : de tetkik edileceğini görüşmele 

iki vasıf iki mühim vazife mak üzere zelzele sahasında tes Halkın buğdayının co_ untu geçmiş olduğu halde bazı evrak ı- Orta Avrupa meselesi rin ya.lnız h_u es~slara inhisar 
doQuruyor: Bir taraftan Fransız bit edilen vaziyete göre 157 kişi altında kalmış olması, deQ-ırmen Ozerlnde adı geçen şııbısların soy ve bilhassaÇekoslovakynnın mül etmeyıp lngıllere ıle Fransa ara 
hükumetinin Hatay mahalli ma ölmüş !Ol kişi yaralannıışlır. lerin z~l~eled_e~ _haı:_ab b~r _ha.le~ ~dı yıtzılmadığı görUldOğUnden ve ki tamamiyeti, 2 _ Uzakşarkta sında as~eri ve fiu~~sel vaıiyo 
kamlarıın dürüst hareket ettirme Heyvau kaybı 1662 dir. Yıkılan gelrnfHı~ ııış_e ı~ını .. g~çleştırmıştır. j s?yadı alma~ıık ceıayı müstelzim Fransız menfaatleri, 3 .fspanya' tin de gozden geçırılece~ini be 
si, diA'eri de meselenin ehemmi 1 e,·ıerin sayısı 3245, tamir edile Bu \•azıyetı goz ouune alan baş 1 bır suç ve bılbassaDresmi muHme 1 ieleri ve ademi müdahale siyasa yan ediyorlar, 
7etini tam:ımen anlamış olduk miyecek derecede harab olan ev müfettiş B. Ali Server ekmek da lelerde sözU geçen Şıthıslarıo soy A 
l~rına şüphe olmayan Hataylı sayısı ı 145,Qatlamış olan evlerin ~ıtılmasınm iyi bir şekil do yap:! ı adıoı yaızmıımak hususu~a aykırı Sovyetl er birliği ve orta vrupa 
turklerin seçim hakkını kulları sayısı da 234fı dir. masını temid etmiş ve en ziyade hareket olduğııudun bu cıbete dik • .k d •• h. 
maları! . 1 . Aldığımız 8011 rııu ı ılma tı Si· mnlıfAÇ olıııı köylülerin tP .. hitine 1 kııt edilmesi lüzumu Başveklllet Sovyet pohtı asın a mu ım 

b11şlaııınış ı ır: Hu HUrı>tlo açık ta ll n blHUıı dıtirt 1.-ıe ltımimen Ml 

Fl·ıı·stı·nde rasıyle yazıyoruz; dl.. . . d """. ·kı·k lmıyacak kalu_ıı köyl_üı_orımızı~ı _uzun .. m~d 1 rı mıştır. ... egışı 1 yapı 
Köşker mıntakasında det ıaşel erıuın tomın ı mumkün l 1 1 f IAb İ d 1 • 1 -- - -

Mahkumlar tekrar 
açlık grevine 
başlıyorlar 

Hayfa, 27(Radyo) AkkA kam 
Pında mevkuf bulunan 224 Arap 
lehindeki tahrikAt devam etmek 
te olup dün reıi1den bir takım 
hAdiseler •ukuuna sebebiyet ver 
rrıiştir, Mevkufların karıları Hay 
fa tacirlerini utandaşlarının te 
hladi edip gitmekte olan ~~ç 
kufiyellerini protosto etmek ıçın 
clükkAnlarını kapamağa ikna et 
rnE>ğe çalışmıelıırdır, Zabıta, nü 
rrıayişçileri da~ılmak için müda 
hale etmek mecburiyetiıı 
de kalmıştır, Kamptaki mevkuf 
1ar, 11çlık grevıııi bırakmışlar sa 
da üç güne kadar serbes hıra 
kılrnadıkJarı takdirde tekrar grev 
Yapmak tehdidini savurmuşlar 
dır, Hundan baeka tedhişçilerin 
faaliyeti Fili&tiııin her tarafında 
rnünferit suikastlar şeklinde de 
'"arn etmektedir; AkkA mırıtaka 
81 kaırnbalar ından birinde ÜQ ki 
li öldürülmüotür, 

Şimdiye kudar köşker mııı oıacaktır. e ze e e a~e ze e erme ç ı.. l k elesi Sovyet mahfı il 
takasında 122 ölü, 81 yaralı tee Kır ehir merk k eROS ova ya mes e e-
hil edilmiştir. Yaralılardan :w şt k ez azası Mersinden yapılan yar- rı·nde ciddi bir endi~e ile takibedili"or 

· d · d · ı k k ·• ı · m ın a as 1 d ı · t · 1 r ' "' taııesı te avı e ı ere oy erme • . . . ım ıs esı / 
dönmüşler ve hlr yaralı lıastııne . Kırşc>~~rııı mfı~·kez nnhıyesııı Lira Moskova 26 (A.A) - Havas A·. bl<'k~ ~bdas etm~k hususundaki 
de ölmüatür dekı 30 koyde 306 ev tamamen DOnkU v. ekıln 995 . h bi 1 b'I ~· lyor· jmesa ısıni ciddi bır endişe 11 ., • Jdnsıoın mu a r ı lor · . e ta-

Köşkar m ın takasında 1339 385 O\' kısnıeıı haraL olmuş, 870 ı Mt bme,ı Mımıd \e ortBğı 50 Uzak do~u hadiselerinden h'\s ı kib edıyo~lar. Kezu Lehlstanın ken 
ev tamamen, 55 ev kısmen ve ev de çatlamıştır. 2 ölü, 6 yaralı MustafH SipBhl 25 ka Sovyctler Birliğini lşg11 1 eden I dl kanuatıoe göre, böyle bir blo 
tehlikeli surette hnrab olmue. vardır. Hayvan zayiatı 72 dir. SUzmen ticarethanesi 30 m~sele orta Avrupa meselesidir., kun teessUsflne ruubalir yegılne 
105 ev fazla çatlamış, 303 hayvan l\ıreehrin merkezinde 9 ev Kazım Nami 20 ispanya badls~lerl ikinci plılna memleket olan Lltvanyanın top 
ölmuetür. tamamen 30 ev kısmen yıkılmış Adriyatika acentesi 20 geçmektedir. Bir aydan fazla za . 1 rak bOtOclllğllne karşı yenı bi~ 

$imdiye kadar Ankaradan tır. 365 ev çatlamıştır. Orta mek fskendn Betros 20 mandaoberl ispanyaya hiç blr tek :~şebbUste bulunmasından korku 
ve Kırşehirden gönderilen çadır Sonu ikincide Ahmed Gönen 20 nlslyen hareket etmemiş ve batta! !Al yodr. Letonya lle Estonytt daiıa 

Şaban çırçı oğulları 20 z ya e Lehlstana -------------Çocuk Haftası Mebnıed Kanun 20 bazıları lspanyadıın geri gelmiştir d ki 11 I mnsalt bulun 
izzet Cic:!e 20 Bununla beruber' Sovyet poll du arkı ç n," 4ttvanya1yı mOdafütt 

. e ece yegnne memlek t S 

Devam ediyor Mehmed Emin oğulları 20 tlkasında ehemmiyetli bir değlşık I Bi Jlğldl e ovyet 
:dt>bmed Demirci 20 lik muhtemel görtıımekt~dir, Sov er r r. 
mzıtr ftıbrlkıısı Ahmed 20 yeller Bırllğinlo oe bukukttcı ne- Çekoslovakyaya taarruz Çocuk haftası devam ediyor. Evvelce hazırlanan program 

muntazaman tatbik edilmekte ve her gDn saat 19 da Halkavi 
MDsamere salonunda ilk okullar tarafından davetlllere tem 
aliler verilmektedir. Çocukların vardill temsiller çok raGbet 
görDyor ve çocuk hıftaamda bDyDkler çok iyi geceler ya91· 

yorlar. 
Biraz kDlfetll oldu6u için çocuk balosu bu sene verilme 

mit GDrbDz çocuk mOaabakaaından ~da IDzumauz sayılarak 
vazgeçllmlttlr. BOtün tehir çocukları senenin diOer gDnlerin 
de olduGu gibi gOIOyor eOlenlyorlar. Hafta devam ediyor. prog 

,. am muntazaman tatbik edllmektedlr. 

Tevfik kardeşler de filhm llııbeşlstıın lşg111ini ve edilirse.,. 
İsmail Hecep Erden 10 Frankc hUkılmetlnl tammıyucağı ~iğer t11r11rtan, Sovyet mJ1h. 
Şadi Keplancll 10 ştıphesizdir. f~llerı Çt-koı;Jovakyıtya kars 
Sadeddin fpekciler 10 Lehistanın teşebbüsleri ve hkto vtıki olabilecek Leh-~Jnıbir 
ishak Aranor 15 S ti 8 . 1 . .,. taarruzunun tevlld edec~x.· ao 
Suk rı Ş"b 10 j ovye er ır ıgı ti de endi ·e ile e;ı Vüzıyo 
.. r 

1 
man Buna mukabil, Sovyet mtıbfel dlr "ek şS mUtalea etmekte 

'dehmed Sabtilı oğulları 15 v ov et kt 
leri Lehistanın Almanya ile Sov ma.n tuar- Y pa ı yalnız Al 

Keşişyan 15 . . .. ruzunu derpiş edl 
Kocabaş 10 yeller bırllğı arasında hakikatte çekoslovakyuya kar .

1 
.Yordu. 

YekOn 1885 Sovyetler Birliği aleyhine mute-l mlldtıhalesi Sovyet~er L~~ıstanın 
veccib olacuk bir bitarti f devletler -s'onu ikincide- ırliğloe 
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İc T arizm Meselelerimiz 
·~~~~~~~~~~~~~~~ ingiltere Güneşin Öptiiğii Yemiş 

aylahlarcenuba geliniz Sovyet Rusyayı pro· 
testo etti 

Mosl:o\·o, 26 (A,A) Casusluk 

Portakallarımız 
Ct~nup diinyanın yeşil 

ikliınini yaşar 

en güzel 
suçundcın dolayı tevkif edilen 

''e geçen ağustosıan l cıi lala 
'ı serbes bırakılmıyan lngiliz teba 

1 
sından Roz Kohen hakkında te 

. şebbüste bulunan İngiliz elı;isi 

1
4- i 1!:138 tarihli anlaşmanın Sov 

Kuvvetli neşeli düzgün ve ş~f f af tenli 
olmak için portakal yeyiniz 

Ru günlnrde bir hnfla dinle·j/ • ,. 
netıılc.·cek boş vakti oıau bir ar· Cenup icin üc temenni: 

Ulusal Ekonomi ve Artırma 
Kurumu, yerli mahsul .. meyvele
rim izin geniş mikyasla propağan 
dasını yııpmak için yeni bir fa· 
nliyet devresine girmiştir. Mey
rnlerinıizin istihlakirıi artırmak, 

bir cihetten halkın sıhhati nok-

G- İzmir etrafı 

7- Rize mıntakası . Akde· 

ııiz bölgesinde portakal istihı:ıa 

la tı şöyle tl'sbit edilmiştir : ~"~";;· ,~:.:i~~"~·.~~:1\~"lı"
1

" ~;ı~ 1- Mümkün oldu~u kadar kısaltılmış yol. 2 -En ucuz 
• - Şimdi Istnnbuluıı goz.u 

yeller Birliği hükumetince yan 
1 ıış anlaşıldığını söyliyerfık key 
fiyeti Lilvinof nezdinde protosto :11 ~; 1 y:;::~~:d;~~,·aBk~~r:a1:~c1.:.a:~ bir ~arife. 3- A~ana ve Mersinde ucuz otel program-

ııı·~ \'e açı.k lıavu ile birleşme· h ~ır gezme ve kolayht. etmiştir, Bu anlaşma mucibince 
Sovyet hükumeti lngiliz tebasın tai nazarından ehemmiyetli ol 

Antalyada 15,025,000,000 ta
ne, lçeldA 4,900,000 tane, Seyhan 
da 80,090,000,000 tane 

dı~ çP, ,ıe111z pek aranmaz Cenu 
bo g clıniz, cenuba... 'fam mev· 
ımuıdır • 

Acalın niçin tatil ve istirahat 
dP) ince hatırımıza derhal lstan· 
bul geliyoı '! lslaııbulun e;enenin 
bııçok mev:>imleriocle şüphesiz· 
ki kendisini aratacak bir sürü 
hu usıyeti \'aı dır fııkat onun Aıı 
knra)a göre az soğuk; rtıknt mu 
lı klrnk ki dalı:;ı yo~murlu oldu 
ğu şu aylarcln yurduıı hir lıahar 
ılıklı~ı yaşıy ım köşeluri mevcut· 
tur. Fakat Jıiç birimiz, imki\n 
lml~::ık bile, oralara giımeyi dü
şü11111(•fiz. 

Hiçbir Ankaralı, tatil günle 
ı inde cenuba gitmeyi lıatırındaıı 
gtçiımiyor. Halbuki bizim Akde 
nız kıyılarının daimi bahar hn· 
\ ıı ına. senenin büyük kısmını 

~ nylncla gecirenler için ne bü 
~ ük hir ihtiyaç vardır. 

Yeni isimler 
Bizim içimizde kervan devri 

ne yetişmiş olanlar vardır \"e 
yn} lıyı on konforlu nakil vasıta· 
En olnrnk tanımış olnnlnrımıı çok 
tu r. Bu itiyad, bizde sürıi\ aklfı· 
kını tam olarak kurduramadığı 
için midir ııectir, sayfiye deyince 
lıntırınııza gelen yerler, ya şeh· 
ı·ııı attaçhk \'e sulakları, yahud 
l.ıl'lPCliye lıududlarınııı içidir. 

Bu geçmiş günlerin tolükki
sıııi, Ankara - İstanbul !yolunun 
müm'kün olduğu kadar kısallıl· 
ması sarstı. Bilhassa hava sefer 
lorl boşladık tan sonra.. Sabah 
kahval\ısını Anknrada yapıp, <iı:t 

lo yemeğini IF;tnubuldn yeme>ği 
tabii bulanlarımız gün geçtikçe 
çoılulınaktadır. 

Cumhuriyetin deıniryollurı 

\'atondaş kafnsıııdııki co~raf}·a 

H' mesafe ıııeflıumunu : değiştir· 
nııştir: 20 gündo gittiği Kayseri, 
Ankaralıya göre yeni \'O başkn 

hir ulomdi. llugüıı on saatte oıın 
\'nrınca, Knysorİ)'İ komşu !rnpı· 
sı sayıyor. Ku:rseriııe şeııelerce 

lıastnhaııc lınş hekimliği ynpnıış 

hir doktorun, domiryolu Kayseri 
l i İt>tanbula bağladıktan sonra 
dııııiı yüzü gören KayRerili snyı 
sıııın inanılmıynrak kndar artlı 
ğını ve tuzlu su ile lednvi isli· 
yon hastalıkların azal<lıltllll s(jy 
lı di 
On iki saatte 
iklim değiştireceksiniz 

Isının sıfırın altında olduğu 
hir kış gününde sabahleyin tre· 
ııo biııoceksiııiz. ilk bakncağıııız 
şey rndyatörüu koınpartımanını 
zı ne kadar ısıttığıdır; Soğuk 
vaı ! 

F'nkat hiç üzülmeyiniz 
ııuba gidiyorsunuz. Ct1 nupta 
har çoktan başlamıştır. 

Ce· 
bıı · 

Ankara • lstanbul 577: An· 
kara .. Adana 675: Ankura - Mer 
sin 694 kilometredir. Dili) orsu
nuz ki Ankara • lstıınbul yolunu 
Toros ekspresi ve Toros ~olmadı 
ğı günler sabah saat dokuzda 
knllrnıı Yıldırım postası on iki 
saatto almaktadır. Trende gece 
geçirmek zorundan kurtulml\k 
-bilhassa yataklıda gidenıiyeıı
ler içiıı - seyuhatı tatlılaelıraıı 

uir kazanç olmuştur. 
iç turizm denen çe senenin 

muayyen zamaıılarıııda meınle 

ketin lrnlli köşelerine rn gene 
helli sebepler içiıı vatandaşları 

loplıynn sebepler vardır. Kışın 

•:f!nl•Uil nn!';ıl :aramazsınız? belki 
nrnrsınız .. Fakat Ankaradan 
Mersine gitmek için geçireceği· 

ııiı yol zamanı ile, ödiyeceğiniz 

pı ı ayı bir hesap ediniz ... 
EHulfi ne kadar zaman sar 

fedecflQinir.i hesaplıyahm: Anka 

dugu göz önüne konularak han 

:....----------·-------------------------------------- dan biri tevk:f edildiği zaman 
radan 21 18 de kalkan Toros taşıma politikasnıın memlekete bunu fnailtereye bildirmeği ka gi meyvenin ne gibi faydaları 
ekspresi, ertesi gün öıtle üzeri 1 ve J;endisine nelrr kazandırdığı bul etmiştir, olduğunu bilditecPk broşürlerha 

Dörtyol mıntaka~nnda 120 -
130 bin portakal ağacı bulun· 
maktadır. f yi meyve vAren ağaç 
500-1000 arasında portakal ver '1 ı zırlanmaktadır. Portaknllnrımız 12.23 te AdauaıJa: 13 23 de o eri nı hep biliyoruz. Bunun misalini lııgiliz elçisi hükumetinin . _ _ _ 
mektedir.~ 

Mersin, Silifke ve Adanada 
sindedir. Adana 15,05; Mersin de gene Aıık~radan verelim: Çankı Sovyetlerin bu hareketini vahim~ ~ak~ındakı buroşur, çok guzel 
1G saat 3 dakikadır. rı seferlerı.. Ankarıılılar arasın! telakki etliğini ve enternasyonal 

1 

ası mış ~e ~e~ türlü faydalı ma 
Hergün subah 9.3fi de kel- da Çankırıyı g0reııler her hal k t k .d 1 . 

1 
itimat verılmıştır. yetiştirilmekte olan yeni cins • neza e aı e erıne yapı an le ı 

kan muhtelit postanın zamanı, de 50 bini çok geçmiştir. Fakat _ 1 d ·11r· t kd" d l ortakala Amerikalılar cgü· portakallnr, dünyanın emsalsız 
k Ö d ı k S 1 k 

. . b .d cııvuz er ~vam ellı1;1 a · ır e . .. _ _ . 
e qprese g re, e ıa ço tur. a· ya nır. gezme ıçın ceııu a gı eıı b } r 1 T S .. 1 n şın optuğu yemış• adını ver· bir portnkal nevi olarak inkişaf 
liah postası ertesi günü 9 50 de ler, inanımz ki bini bulmamıştır. u 18

• 
1 ~ • ngı ız, ov~et muna~e mektedirler. 

Adnııaya varıyor. Yani 24 saat Tatil günlerinde Ankaralıln· betlorını ıhlill cdeceQ"ı kanaatın 1 \' a d ek 1. d b 1 1 
,,. 

1
. . !' _ e oene ora a uvvet ı ve 

15 dakika. l\fersin 25 saat 44 da· rı Çankırı ya topl•yan sebeble· ı 0 u unc uliiunu ,ıtvıno a soy 1- 1 1 · 
k"k · b ·b·ı ld x. ı lemişlir ' neşe 1 0 sun ar dıye çocuklarıı, istihsalalı senede 40-60 milyon 

etmektedir. 

Rize mıntakasında portakal 

ı a. rın aş.ında, ucuz 1 et o u.,unu ' dayanıklı ve nefsiııe hılkim o?· 
Her şeyden evvel, yayla An· söylemıye lüzum varmıdııV Bu laııeyi bulmaktadır. 

M 
' 

k s ınlar diye gençlere, tenleri düz 
karasını, cenupla yakınlaştırmak gün Ankara · Adana birinci mev emur ar anunu 

\'e şeffaf olsun diy~ kndııılar:ı 
için yapılacak olan ilk iş, bu me ki 289G; ikinci mevki 2097: üçün takalın vitamin hasRası ehemmi· 

Umumi harpten sonra, por-

damarları katılaşınasrn diye ih· _ 
safeyi kısıi.ltmaktır. Ar1kara - cü movki 1341 kuruştur. Ankara: bir komisvon tara- ti & 

1 
_ d b" k ··x.- yet kazanınca dunyanın her ta-

lstanbul 577; Ankara - Adana • Mersin birinci 2942; ikinci 2138 'J Y r ara gun e ır aç oeun . . 
f, d k •k po t k ı d · ı· d·ı· a· rafında portakal yetıştırmek sa· 

675 kilometredir. Ankara ile Is- üçjncü 1369 kuruştur. rn an tet ı r a n \ ya 1 ım, 1 ım ye I· ı 
tan bul arasını ekspres 12 saatte Çankırı ya ucuz llırifeler tat rirler, yatı ut da sıkılmış usare ı vaşı başlamıştır. Harpten evvel 
gittiA'ine ve hnt eski olduğuna bik edilmeden evvel alınan tren j ediliyor sini bardak bardRk içirirler . > 

1 
ispanya vo hal ya en mühim por 

göre, Ankara • AdanA ve Anka· ücreti ile tenziUillı tarifeyi esas Ankara - tç Bakanlık hu Bu gün tıbbın en çok eh~m takal i tihsal ınıntakası iken 
ra · Mers!n yolunun, hattın da tutarak: bugün Ankara · Adana 

1 
kuk müşaviri D, Ekr'emin reisli miyet ~·erdıği ve bir çok hasta· j düıı.ya~ı.ıı ~nısalsiı bir portakal 

ha çok yeni olması dolayısile, ve Ankara • Mersin için alınan 1 
A-inde bazı Bakanlıklar delegele lıklarııı tedavisinde kullandığı nevı bırıncı safı almışlır. 

mese!U \•e asgari aynı müddete yol paralarından ayni şekilde ' rinden mürekkep memurlar ka A. B ve O· vitaminlerini ihtiva 1 Çok dikkatle tetkike dejtor 
inme:ıi mümkün değil midir~ tenzilılt yapıldığını kaLul ediniz j nun projesinin tetkiki tali ko eden portakal memleketimizde r bulunduğumuz için dünya por-

Ankaradan, bahar hasrnti "e Mesele yoktur. Ve bu tedbirlE-, . d- d t I t )' nu··ııdeıı gu-ne 1• 11 k·ışaf ed t · " . mısyonu un e op anmış ır, \O a en ııı· taka! istihsaliııi gösteren bir kaç 
kerek trene binen bir yolcunuıı Ankara · Adana · Marsın tren . . ,. meyvedir. 

1 . h il d"I . 1 mısyon çalışınnları hır hayıı rakamı buraya alı .. ·oruz . 12 saat sonra .. e Torosları aıııp ucuz ınose esı a e ı mış o ur, i . . .. _ _ . ' " · 
• "" A 

1 
t ·r ilerlemıetır, Ununıuzdekı hafta Hesmi rakamlara gfıre Tür· Qukurovaya indiği zaman bir z zama ı ~o ucuz arı e.. Birleşik ,\morikada fl33 - 934 

me\·sim değiştirmiş olaca~ıııı dü Geride bir gideceğiniz yerde na içinde projenin mıisteşarlar ko ki yede portakal istihsatatı vasa· senelerinde 17,339,115 kon tar 
şünerek bu yolculuğun birçok ıııl zaman geçireceğiniz kalıyor. misyonunda görüşülmesine boş ti olaruk 400-500 bin keutuldir portakal alınmışken müteakip 
imkfiular vererek umumileetiril Sahil eehirlerimizin belediyeleri, lanabilece~i tahmin edilmektedir Türkiyede y(ldi portakal is· sene bu mikdar 18,324,000 ken-
mesi ve yayılması ne kadar ye turistik no kadar bol golir temin ' s İ .. d 1 • tihsnl ınıntakası mevcut bu l uıı- 1 k 1 n 3G J 

ı ma muca e esi k d 
ta e çı arı mıştır. '" , da spnrı. 

rinde bir hareket olur. Şimdi eden bir kaynak oldu~unu anla ma ta ır : i · I . 
1 d H l 1 · k 1 t k k"" . . ya 9,098,000 kental, talya 2 mıl-

Mersin ve Adananın denizi olmı mış ıtr ır. er ıa ue, endilerine - s endorun orfezı Dort 
yan yayla şehri Ankara için han gelen ve para bırakan bu yolcu K 6y /erde muayene- yol mıntakası, 1 sou i 43,000 kental, Yunaııistan 
gi şartlar altında bir dinlenme yu, şehirleri ortasında yalnız bı / b [ d 2 _ Çukurova fe İçel, •

1

135,000 kental, Tur.us 22,000 ken 
çe deniz şehri rolabileceğini tel rakmıyacaklardır. Mersin ve A- j ere aş a l 3- Antalya ovası, • tal, Fransa 8,000 kental, Filistin 
kik edelim. Bütün dileklerimiz,, dana belediyelerinin. devlet mor Ankara - Sıtma mevsımın 4 - Muğla vilftyeli sahilleri 2,:J2G,000 kental, Türkiye 400,000 
l.ıaşlıca üç kolda toplanclcaktır: kezinden gelmiş olan bu yolcu· başlangıcı oldu~unrlan bütün B ı 

5 - üyük ~ıende:es sahası kental istihsal yapmıştır. 
1- ~fünıkün olduğu kadar lar için ucuz ve temiz oteller, eğ şubeler mıntaka içinde umumi 

kısaltılmış )'Ol zama111, leııce yerleri, gezintiler hazırlıya muayenelere çıkmışlardır, Bun Zelzele felal{etinin 
2--Eıı ucuz bir tnrife. caklnrını tahmiı~ ederiz. 1 dan evvelki yıllarda yalnız hııs 
:J- Adana ve Mersinde ucuz • • 1 t ı k 1 d B 

ı t 
. .

1 
. 

1 
k a arııı anı a anıyor u. u sfne 

otel, programlı bir nezme ve ko ç urızm ı erımem e etl~rde l l 1 k 8011 plancosu .. k 1 b" b" . ıas a ı mıntakasıntla oturan 
laylıklıır... geçer 8 çe 0 an ır td ırdır. bütün halkııı umumi surette 

Birinciden artan Ankara Adana yolcu treni Memleketini iyice tanımış ve öğ 
• 1 kı1nlerı alınmaktadır, Yakındı-ı 

saa\te 3G, sürat katarı 48 kilo reıımış o an vatandae, seııenirı teb ile Gazi ilk mektebi içine 
hnsara 

taraftaıı hasarı teshitle diğer ta 
rnrtan da köylünün iaşesiyle uR 
raşınaktntlır. Dt'ğirınenlerin ıslı.i 
hına ç..ılışm :ı kla ve ~'ıçokdağ mer 
kezinden köylülere ekmek göıı 

derilmektedir. lç bakanlık tara 
fındaıı gönderilen müfettişler bıJ 
mırıtakayı görrrıd~e gıtnıişlerdsr. 

Avanos kazası mıntaka· 
sın da 

metre yol almaktadır. Bu sürat her mevsimini yurdunun o gün 
vasatidir ve rampalarda 25 kilo lerin on güzel ve rahat geçAbile 
metreye kadar düşmeye (mukabil cek olan köşelerinde yaşayan va 
düz yerlerde GO-iO kilometreyi tandaş yurdunun en iyi imkfın 
buluyor. lardan faydalanarak lıol bol ge 

Yeni hatlar üzerinde aznmi zen, vücudunu ve dimağını din 
süratler, ancak hattın tamamile lendiren vatandaş; bu vatandaş 
yerleeip ve oturmasile mümkün rahat ucuz aezmeyi temin eden 
olabileceğine; Ankara . Kayseri • teekildtl~ belediyeyi anlatır. Ken 
Ulukışla yolunun da bu ilk dev dine h88, birook rfizellikleri ve 
reyi geçirmiş bulunduğuna göre hueueiyetleri olan devlet merh• 
ırf tatil günlerinde Ankaradan zinde yaşayan aukaralıları, tam 

kalkan hususi katarların, meselll mevsimi olan eu güıılerde conu· 
en iki' saatte Mersin ve Adanaya bun ılık baharına kavuşacak 
varmaları n - k. .. -ı- olan bu tedbir güzel bir örnek 

ıum un goru uyor. d 1 kt 
1, _d . e o aca ır. 

111 mu det, belkı bazı ted · · · 
birler ulınd kt l h Turızm, ondan e9'·el ıç tu .. ı an E.onra, c a a aea . 1 k . b 
ıtıya d · b·ı · 

1 

rızm, mem e etın aş meselelo · 
a ıne ı ır. . d b' .d. B 

rın en ırı ır · u sahada atılan 
Ankaradau cumartesi sabahı her adım, daha b-üyük hamleler 

kalkan bir ailenin akşam Mersi 
1 
için ümidler vermiştir. 

ııe varması ~eya cumartesi akea) Bugünlerde ceııubta dünya 
mı kalkan .bır ailenin pazar sa-

1 
nııı en nefis bir iklimi, bol çiçek 

bahı Merı-ııne varması, akşama li güzel kokulu bir bahar var· 
kactar kaldıktan 11onra oradan 1 d' A k 1 1 ' Akd · k ı 
1 

k 
1 

t . ' 1 ır. n ara ı arı enız ıyı a 
ıare el 6 pazar esı ı:;abahı ıAn rına aktırac·ak ohın kısaltılmış 
karada bulunması .. JBu, Mersin -ı ol a ı f . . y z manı, ucuz yo masra ı vo 
Ankara seyahıılının en .;z zaman 0 ada d" 1 d" · · ı t tt• . r ın eıı ırıcırve ra ıa e ı· 

ısteyen tarafıdır. Fakat_ bu ara 1 rici tesisler meselesini bir halle 
da üç gün, bir hafta gıbi. talil debilinıek, Akdenizin buharı, yal 
za~anla.rını d~ coııubta ı. dıdene \ nız oralardıı değil, orta yaylada 
rek geçırmek ısleyecek olanların da yaşatacak. ( U lus) 
da Luluadu~uıın düşününüz. Ye 
ter ki cenub seyahati, Lirçok 
tedbirlerlo kolaylaştırılmış olsun Sovyetler Bi rliği, ortaavrupa 

Yol znmanı, sizi korkutmı- (Birinciden artan) 

yacak kadar kı.:ıldıktan sonra, Almanya larafınd11n taarruzu uğrci 
geride başlıca iki mühim iş k:t · 1 mış olan Çekoslovakyaya yard ım 
lıyor: J ıçin Lehistan azeriodeo bir kori 

Çok ucuz bir tnrife; dor açmak fırsa.tıoı verecektir. B.u 
Belki yabancı oldugunuz mahfeller, Lehıstaoın böyle bır 

bir muhitte siıi aldatmadan ve fır.o:at vermekten kaçınscaklarırıı 
fazla para almadan gezdirecek, dllşUnUyorlısr. Zira, Lehistan Uk 
eğlendirecek bir teşkilAtın bulun , rısnyanıo, en kUçUk bir Sovyı t 
ması... yel mUfrezesi görllnUr gOrUomez 

Devlet demiryollarının ucı.ız isyan edeceği kanaatlnde~lrler. 

hu muayene faslı bit.-cok ve te · ·ı · k .ı d 
gırı eınıyece uerece e 

da\•i faali}·etiııe gı>çilecektir, 

Baş~a~an 8. Celal Bayar ve 
Rüştü Aras Atinada 

- Birinciden artan -
tur· Avukat Yanko tarafından 

Türkçe olarak söyleneu Atatürk 
Türkiye ve Tüı k Yunan dostlu· 
ğu hakkında çok samimt du)• 
guları ifadelendiren nutka B.Ce-
141 Bayar verdiği cevapla : 

uğramıştır. 

Yukarı llaınurluda 50 evin 
divun çatlamıştır. Halk korku 
daıı dıı;arda barınmaktadır. Aşa 

ğı Ilamurluda da iO haııe o.uru 
lamıyacak derece ve yirmi ev de 
lıafıf surette sakatlanmış, bir ki 
ei ölerek ÜQ kişi yarulanmıştır. 

Avaııosuıı beş köyünde 20 
ev yıkılmıştır. 1 çocuk ölmüştür 
Bu mır.lakadaıı henüz tamamJS 
yıcı mnh.imat alınmamıştır. 
Taman nahiyesi mıntaka' 
sın da 

Hu ınıntaktd ı te~ bit olunıır'I Yunani!ilaııa ayak bac:.alıdan 
beri gördükleri hüsnü kabulden 

Bu köye yalnız oıı çadır ve 

rilmiş, cuma güuünden itibaren 
de ekmek dağıtılmnsııın başlan 

mıştır Pekmezci köyünün bütün 
evleri oturulamıyacak bir hale 
gelmiştir. Niifus kaybı yoktur 

son vaziyete göre 87 ev \amame'1 

doldyı çok mütehassis ve müte- \'e köylüye dört güudür ekınok yıkılmış 803 evde çatlaklar te; 
heyyiç olduğunu söylemiş Bü· tevziine ~aşlanmıştır. 1 bit ulunnıuşlur, 
yük Şef Atatürk hakkında izhar Merkez kazasrnda harab 1 Şimdiye kadar IJU ııahiyedt 
edilen duygulara teşekkürden olun rJeğirmtıııler tamir edilmişi insan ve :ıayvan kaybı tesbit oıı.ıfı 
sonra sözü Türk- Yunan dostlu ve işlemeğe başlamıştır. Hasara mamışt1r. 
ğuna intikal ettirerek bunun uğramıyaıı buğday kuyuları açı Ankaranın Keskin 
kıymet ve ehemmiyetini tebarüz !arak buğdaylar değirmenlere kazasında , 
eUirmiştir.i sevkedilerek açlık tahlikesiniıı S ... imdiye kadar gelen son ıı· 

B. Celili Bayar sözüne niha öuü alınmıştır. ıumaıa gör; Keskin kazasının ~· 
Y~t verirken haşmetli Yunun laşe işıniıı yerinde temini da köyünde ·110 ev ta:-nameıı, 591 e1 

Kralına, Yunan ulusuna ve kıy· ha ucuza mal olduğundan Kırşe de tamir odilenıiyecek derececl1 

metli dostları Daşbakan Genen l hir valiliği fevkal!>de muhtaç yıkılmıştır. 

Metaksasa saadet temeırniı:ıinde 

1 

halka para vererek yardıma baş İkisi erkek, ikisi kadın oımıı~ 
bulunmuştur. lamıştır . üzere .1 ölü, 2 si ağır 5 i ııaf 

Atina gazeteleri B. Celül Çiçekdağı mıntakası f. 
Bayarııı lstnnbulclmı oyrılırkıın ç· kd x. k 

1 
k olmak üzere 7 )'arılı tm;bit olıl 

ıçe 8 e; azasının gay > 1 muştur. Hayvan kaybı 172 ctır 
Anadolu ajansı ve Atina ııjansı- Rımlarıköşkeı· mıııtukasına kadar (!f 
na verdi~i beyanatı tefsir edA· Kılıııçözü üzer!ude bir 1' 

1 

rek bunun ehemmiyetini teba· hasara ugramıştır. Kaymakamlık rü iltı iki değirmen de harab ~ 
Keskin knzasıııdan 400 kazm ·ı 

rüz ettirmekte ve Baevekil ve k- k . . 
1
. duğu anlaşılmıştır. 1~ fi · · \T k"ll · · "k ve ure · ıstemış ır. Kesk"ııı kızıl"y kurun1u fc arıcııye e ı erının yu ·sete Çiçekdfı~ı çevresinde vazil e .. ı· 

şahsiyetlerini kaydederek Elen ketzatlelere 100 r·adır göndcrııı' tin tesbitine dovam olunmaktıı ~ 
ulu~unun Türk dostlu~uııun ma 
ııiisını müdrik bulunduğunu H. 
Bayar \"e Arasın Atiııada ikame$ 
leri esnasında kendilerini Eleuli 
ler misafirperverliğinin en güzel 
tezahürlerile ibate edilmiş buln
cakların ı yazıyorl~r. 

dır. Şimdiye kadar etrafli ınal u tir. ~ 
mat almak mümkün olmamıştır. Momnuniyetle halıor ald

1
1 

mıza güre Milli müdafaa bak311 
Şimdiye kadar te_sbil olunan k. ı;ıı 

vaziyete göre hu kazada 21 ö'ü ğı zelzele mıııtakasıuda ı as 
ve 7 yaralı trsuit ~dılıniştir. Hay lere izin verilmesini ve ası;e 
van kaybı 1108 dir. gideceklerin tecilini kabul etıl1~ 

Vilayet ve kaymakamlık bir" ir •. 
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içel ziraat miidürlüğünden 
Aankara Merkez Mücadele Entstitüsünce.J: 
hazırlanan Narinciye Dikim, Bakıın ve 

hastalıklarına ait talirnat 

1- Porlnkal hastahklan ile mUcadele için bugüne ka
dar tatbik edilmekle bulunan talimatname kaldırılarak ye· 
rine aşağıdaki talimat ikame edilmiştir . 

~- Yeniden bahçe tesisinde kullanılacak fidanların. 
daldırma ve bilhassa teneke usulile. yetiştirilmesi yasaktır. 
Anaç olar..ık çekirdeklen yetiştirilmiş tu ı unç kullanılacak
tır. Fiuan yetiştirmek maksadile tohum alınacak 'ağaçların 
abraş sarılı';{ hastalığından arı olnlhsı lazımdır. Abraş sarı-

lık hastalığı, yaprakların yan damarları arasında beyaz le
kelerin gcı Ulmesi ve damarl arın. hususile orta damarın 

yeşil kalmasile taınınr. 
3- Abraş sarılık hastıılığını gösteren, tohumdan yetiş

tirilmiş fiJancıklar ve aşlanıpta henüz mahsul., yatmamış 
genç ağaçlar yok edilecektir. Henilz nşılanmamış olupta bu 
hastalığı gösteren fidanları aşılamuk yRsaktır. 

4- Aşılnmada kullanılacak kalemler (gözler) yttlnız 

hastalıksız ağaçlardan yani abraş sorılık olmayanlardan alı

nacaktır. 

fı- Şiddetli bir surette abraş sarılıga tutulmuş oJa.ı 

ve mahsul taşımayan ihtiyar ağaçlar yok edilecaktir. Ağa
cın bir kısım dalları hasla ise icnbına göre yalnız bu dal
lar kesilmelidir. 

6- Sarılık hastası ağaçlara ve ıığaç parçaları yakıla

rak yok edilir. 
7- iyi bir gllbreleme, abraş sarılık ve dip hastalığı 

ile mücRdeleye vasıta olm1makla beraber, ağaçları kuvvet
lendirdiği için tavsiye edilır. Gilbre ağacın etrafına tacın 
bUyüklUğUnde çizilecek bir dairenin dış kenarma gelme~ 
üzere verilmelidir. Ağactn hemen ldibine hayvan gUbresı 
serpmek maksatsız muzur ve yasaktır. 

s- Yeni dikilecek aşılı ve aşısız fidanların, ilerıde 
dip hastalığındırn zarar görmemeleri için, kök boğazı ( en 
üstteki köklerin çıktığı yer) tabii toprak sathı hizasından 
dalın aşağıda ka1mamak üzere dikilmeleri lazımdır. Toprak 
b1:1şdan başa kirizme edilmiyere~, yalnız çukur açma sure• 
tile ağa<: dikildi~inde, çukurun toprak hizasından 5 cmsu
karı kadar toprakla doldurulması iktiza eder, Bu suretle,çu
kurun toprağı oturduktan sonra fidanın kök boğazı asıl 
toprak sathının hizasında bulunur. 

9- Dorin dikilmiş olan, yeni kök buğazı toprak sat· 
hından oldukça aşağıda bulunnıı genç fidanlar yerlerinden 
söktilüp. kök boğazları tabii toprak sathının hizasında kul.: 
mak Uzere yeniden dikileceklerdir. Eğer fıdan kör boğazı
nın yukarısından yeni kökler vermişse buıılnrın kesilmesi 
liizımdır. 

Bu iş yerinden oynatılması kal·il olan bUtUn ağaçlarda 
yapılacııktır, 

10- Yerinden oynatılması ınllmkiln olmayan ağaçlarda 
ağacın dihindeki toprak, gövdeden 50 ıou cm. uzunluğa 
kadar çepçevre kaldırılacak ve böylece kök boğazı mey· 
dana çıkıtrılarak ha\'8 ve z!yanın tesirine maruı bırakıla· 
caktır. Asıl köklarin üst tarafında sonradan çıkmış bulunan 
yardımcı kökler kesilece.ktir, 

Ağacııı Alrafında hasıl olan çukurun sularla dolmaması 
için dış kenarına toprak yığılaraii çevrilecektir. 

11- Ağaç dibindeki toprağın kuru kalması ve kök 
boğazının yaralanmaması için ağacın dibi. gövde. ortada 
kalmak ilzere her tarafından bir metre uıRklıkta bır çevre 
dnhilindP kazma sürme gibi her hangi bir ameliyeye tabi 
tutulup i;lenmiy~cektir. Bu çevre içindeki yaba.ni otlar 
el ile sfücmek yahut gayet sathi çapalamak suretıle alnı· 
malıdır, 

t 2- Ağaçların boğazı açıldığı zaman li'ök başlangıcın~ 
da çürUklUk örülür, )'ahut ağaçta buna delalet eden . nrazı 

g k d'' k U il hoddınden (sararmış yuprak) damarları yapra v '1! .' . b. 
faıltt çiçek, kurumuş dallar) mUşahed~ edılırse b~ ~ı ~ 
a)jaçları du fazla zarar aörmilş olmalarına rağmen, 1 ıncı 
n~addede yazılı tedbirle;le kurtarmağa çalışmalıdır . . 

Böyle ağaçlarda gövde ve kök başının çürilk. ye~lerı 
dikkatle kesilip çıkarılmalı ve buralara 2 °/o aısbetınde 
bordo bulamacı silrmelidir. Çürük yerin çıkarılmasile .açıla.o 
yRra bUyUkse ayrıca odun kömUrU katranile tıla edılmelı
dir. Bundan başka her hangi bir tedbire ıuzum yoktu~. 
Denisfeksiyon ve milcadele maksldı ile kibritiyeti hadıt 
kullannıek faydasız ve bunun için yasakdır. 

13 _ Ağaçlarm her hangi bir şekilde boğazlarını dol-
durmak tehlikeli olduğundan yasaktır, Boğazları doldurul
muş bulunan ağaçlarda gövde etrafındaki toprak kümesi 
derhal kaldırılmalıdır. Bu hususun a)'nı zamanda ve ~bilhas 
ijB henUz hastalık arazi göstermeyen ağaçlarda da tatbikı 
lilzımdır. 

Bu talimata aykırı hareket eden-
ler 2406 sayılı kanun ahkamına göre 
ce.zal<ındırılucaklardır. 

Zayi T asti~name . . . 
lıtanbul ŞemsülmekAtip mel:tebi 930 sene~ınde ye~ı~c~ 

sııııfından almış olduğum Tastiknamemi kaybettım ~ enısını 
alacağımdan eskisinin hükmü k~l~a~ığını ilan ederim. A 

Dörtyol özerlı koyuodf'n Mahmut Celal 

YENi MERSiN 28 !\fSAN 1938 PF.RŞEMBE SAYFA ~3 

Tarsus icra memurluğundan i L A N 

Tap~0~~a ~:r~~B- u:ktarı Metre M Kıymeti Me~~in Cum~uriyet müddeiumumiliğinden 
31 T. evvel .<J36 7 3520 beher H. ıoo Lira . . 1 arsus uwhl· ~ nı~ ve adliye dairelerine eh·p 
Cinsi, Tarlanın 18 hi~sada 16 hassası rışlı 6 VeJa 7 ü~ialı bır bina kıra ile icar l°I 
Hududu, Şarkan cabir oğlu Yusuf veresesi garben payas CPğiııdPn talip olanlaruı 15 glin icerisinde T~t 1 

P 

Jı oğlu M~.st~!a şim~leo anastasyos kulabi ve sultan oğlu ı (J,ırulıurİJ(ll nıüddeiumumiliAine ,;>iiracaatlar~~r~ıs 
cenubeı. şukru efendı tarlaları olu f) ll r 2 2 ') n 

19 T evvel 936 tarlanın tl\mamı 3 lI. 6760 Metre 110 Li. · - .... -l - - 2 8 -Bo 
Hududu, Şar kan ganim oğlu vanslı oğulları ve hendek 

garben tarildam şimalen nehri cari cenuben yine nehri cari j 
20 T. evvel 936 tarlanın tamamı 5973 metre 110 L. 

Tarsus icra memurluğundan ; 
Dosya No. 988-901 

No. Tarihi 1 Hududu, Şarkao nehri cari guben tarikiam şimalen fesli Metre M2 Köyü Takdir olunan Kıymet 
Miktarı Lira k 

oğulları cenuben gauim oğlu ve hasın ağa 
~1 T. evvel 936 Tarlanın tamamı 5744 metre 110 L. 94 eylül 9~4 229 Bağlar başı K. Haneni~ tamamı 

Hududu, Şarkan fesli yetimleri garben ganim oğlu ve . 1000 lira 
Cinsi, F cı:vkani tahtani dört odaJi bir bap hı ne 

hendek şimalen nehri cari cenuben nehri cari 
22 T. evvel 636 Tarlanın tamamı 5144 metre 110 L. 

Hududu, Sağı solu arkası önü sahibi senetlerin b ~ 
Sahibi, T. C. T. Dört bıssa itibarile bir hıssas ıgıh 

Hududu; Şar"an nehri cari garben tarikiam şimalen ga· 
t k d. b' d .. h ı ma • mu arısı me ıne ve ırer en uç ıssası oğullara rneb 

oim oğlu cenuben yunus tarlası 
2:! T. evvel Tarlanın tamamı 5744 metre m. 110 L, 

Hududu Şarkan nehri cari garben yunus şimalen nehri Vaziyeti hazırası : Fevkani yanyana fıç oda odal 

Rauf ve Ahmet Rüştü ve kızı Saniye met 

ceri cenuben nehri cari altında yanyana iki oda ve bir safa sol k11mında t ~rın . 
ıJ4 T 1 n 36 T 1 t 2 11 2975 t l 10 L 1 bir oda üzeri yazlık bir taht mezkur binanın üzeri k~ır 'm" nıtı - evve .,, ar anın amamı . me re t t ht d Al 
H d 

. . k . ve aş ve a a an mamu 
u udu, Ş; rkan nehrı carı garben yunus ve hende şı-. 95 eylül g34 üzi; m bagv ı 8961 bagv lar başı Bav 

1 h · · b · v 1 1 gın tem rn ı ma en ne rı carı cenu en ganım og u tar ası 500 t· 
25 T. evvel ?~6 Tarlanın ~emamı 2 H. 2975 metre 110 ~İ· Hududu, Şarkın. a.hıbi gırben.p~lıncı ab~u ba~:~iına 
Şarkan derısız oğlu devrış tarlası ve ırmak garben tarık len dere cenuben tarıkıam Sabıbı Bu dahı 

şimilen derisiz oğlu derviş ceouben fesli oğlu tarlası ~aziyeti h~zırası; Bağ içerisinde kırk adet kadar ze _ 
26 T ı 36 T l ~744 1 L' tun agacı ve bır su kuyusu Y 

. evve 9 ar anın tamamı • metre 1 O ı. Al kl T t KA ·ı d' l'k k d l 
Hududu, Şarkın garben ve şimalen ve ceouben Abdül· Boarcçalu ı, Paarlasnucsıam hammıt ır 1 

• adr ış akr 
. . v _ , a u veresesın en ırısı Med' 

ganıam aganın tarlaları ve ogulları Rauf ve Rüştü ve kızı Saniye ıne 
'21 T. evvel 936 Tarlanın tamamı 9190 metre 110 L. Birinci artırm&nın yapılacağı yer gün saat 28 5_93 

Hududu, Şarkan ırmak garben yine ırmak şimalen fesli S. 9 dan 10 a kadar cumartesi TArsus icraıında 8 
oğlu tarlası cenuben ırmak ikinci artırmanın yapılacağı yer gün saat 13-6.938 S 
30 T. evvel U16 Tarlanın yedi hıssada 2 2975 metre 110 L. 9 dan 1~ a kadar p~zartesi icrada 

6hissasının8de 3 . 1 ışbu ga~~ı me~a~ulun artırma şartnanhsi 
hıssası 28 4 938 tarıhınden itibaren 938 901 noile larsu. 

hududu, Şarkan nehri cari ğarben yusuf ve hendek şima- icrcı dairfsinin muayyen numarasında herkesi s 
len n~hri cari cenuben gani oğlu görebilmfsİ icin acıklır. 11 

Alacaklı, Sofular mahallesinden Mehmet oğlu Şükrü llan<la \'a;ıh ol~nlardan fazla mahimat • 1 • . 
B ı M h t .. k ·· ·· d lb b · -1 f J a nrn k 

... orçu ' a mu a~a oyun en ra ım .• o
8
gu

5
yusu

8 
isliyenler, işbu şartnameye ve 938-901 dos\•a 

Bırıncı artırmanın yapılacagı yer· · gün saat .L - -93 . . . . " 
C t 

. .. .. t 
9 

d 
10 

' k d' numarasılt! memurıyetıınıze muracaat etnwlidir 
umar esı gunu saa an a a ar , . . . . J • 

İkinci artırmanın yapılacağı yer gün saat ı:ı - 6 _ 938 . 2 ~r~ırma)·a !ştır~k ıçın yukartıa. Y?zı_h k.ıyme 
Pazartesi günü saat 9 dan 10 a kadar lın yuzde 7 ,5 msbetınde pey veya mıllı bır banka 

1 - fşbu g!yri menkulün artırma şartnamesi 28-4-988 tarihin nan teminat mektubu tevdi edilecek lir 124 
den itibaren 938 - 118 No ile tarıuı icra daireııinin muayyen numara 3 J k J • ı. · 1 , k 1 1 J d · r • • 1 k sında herkesin görebilmesi için açıktır. ilanda yaıılı olanlardan . pülf' sa llul a aca 1 ara ıger a a atlarla 
taz1a ma.ıomaıa1makısı.ey~nıer, işbuşartnamry~ ve 938-116 dosya rın ve irtifaklıakkı salıiJ>lerimn "ta\ri me11kul ··, 
numarasıle memurıyetımıze müracut etmelidır. . . . . "' . uze 

:l - Artırmaya iştirak için yukarıda yuılt kiymetin yüzde 7,5 rındekl fıaklarllll fıtıSUSlfe faız Ve masrafa thıir 
niı~etinde. pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi olan iddi<Jlar1111 işbuilan larilıirıderıılibaren 2o olin 
edılecektır, (124) ı· · 1 k ·· · 1 ·ı b. ı·k ;., acın( P. evra · ı nıusbıle erı e ır ı · \e memurivetimi 
3 - İpotek sahibi alacaklıliıla di~er alAkadarların irtifak , • ı. J l' J • • . .ı ı . ~ · J l<l 1 ki • ' 
hakkı IRhip!erinin gayri m~ukul üzerindeki haklarını hususile faiz ze u ' oırnıe erı IC<Jp euer :ll\SI ıa ~ . ıa arı tapu 
V'I matraf& d&ir Olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi sicil ile sabit olmadıkca satış bedelının paylaş f 

~Un içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri ' ' . • lllcl 
icap eder. Aksi haıdehaklarıtapu ıicilile ıııbiı olmadıkça ıatıf bedel SJnd3fl harıC kaJırJar. 
ııin paylaşmasından hariç kalırlar. -ı.. • ·ı •• d ' l' k 

4 - Gösterilen güode artırmaya iştirak edenler artırma şart 4 · {ıOSlef'I en gun e artırmaya iŞ ıra Cden(p,r 
namealni okumuş v~ . lüzumlu malumat alını' ve bunları tamamen arl1rıua ş ırlrı:ınıesini ve llizumlu malumat al 
kabul etmiş ad ve ıtıbar olunurlar. • ruış 

- 5 Tayin edilen zamanda gayri menkul Qç defa bağırıldıktan ve bnnlan lemaruen kabul elmış ad ve İliba 
ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli mubdmmen f r 
kymetin yüzde yetmit beşini pulmaz veya satış isteyenin alacağına o un lJ rla r • . 
rüch!'-ni oıan digeı: aıacakıııar buıunupt• bedeı bunıarın o gayri men- 5. Ta,·iıı edilen zamanda 'Ya\· ri M. iic tl ... fa ba'"' I kul ıle teminedilmış alacaklarının mecmu undan fazlaya çıkmazsa en çok • , ~ J • • • • gı rı 
artıranın taabhüdO bAki kalmak üzre artırma on beş gün daha temdit dıktan SOUr3 en COk artlr3fl3 ihale edılır. 
Te on beşinci günü ayni aıaıta yapılacak artırmada • d ı· ( k • 
bedeli ·~tış isteyenin. alacağına r.üchaoi oltın diğer alacdklıların o gayri • ..\ ııca k artırma be e 1 mu ıaruoaen ıy metin 
men.kuı ııe temin edıımı,. a1acaııJ~~ı ~ecmu~ndın fazlaya _çıkmak yüzde 7 5 İlli bfşini bıılnıaz veça satış istı' ..... . 
şartı le en çok artırana ıhale edılır Boyle bır bedel elde edılmezse J ,TP ili O 
ihale yapılam.az ve satış talebi düşer. alacağına ruchani oJan diğer al~cakl~la~ bulunupta bedel 

6 - Gayrı menkul kendisine ihale olıın&n kimae derhal veya bunların o gayri menkul ile temın edılmıt alacaklarının 111 
~eril~~ mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı teaholunarak muundan f9'ılaya çıkmszsa en çok artıranın taahhüdü b ek~ 
endıaınden evvel en yüksek teklifte bulunan kimae arzetmif olduğu . • a 1 

bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazaa hemen kalmak üzre artırma on beş güa daha temdıt ve on b • 
ou beş gün müddetle artırmaya çıka ıli k 'h ı dT d b d I' eıın 
iki ihale ar~ııındak.i fark ve geçen ;ünfe:o içç~n •Y~,~~!na ~ ;.~ he~:Pr ci günü aynı saatta yapılacak artırma a e e ı ıataş isteye-
oluuıcak faız ve dığer za ı bük h • J - •• h • l d'V l kil . ti . rar ar ayrıca me acet kalmaksızın me- nıD a acagına ruc anı O an ıger a aca ı arın O gay • 
murıye mızr.e alıcıdan tahsil olunur "133 d rı men 

2004 . . · " kul ile temin edilmiş alacakları mecmuun an fazlıya k 
nu.maralı ıcra ve ıflas kanunun 12 inci maddesinin 4 üncü k . . d'l' s·· 1 çı -

fıkr~sına tevfık~n bu gayri menkul sahiplerinin• bu haklarına ve hu!-usi ma şartıle en çok artırana ıhale e ı ır, oy e bedel eld 
!e.fa~z ve m~sarı~e ~air o~an id.di~larını ilan tarihinden itibaren 20 gün· edilmezse ihale yapılamaz ve bu satış t•lebi diişer. e 
ıçı~ e ev.ra ı musbıtelt!rıle bıldırmeleri aksi halde hakları tapu sicil- 6 G · k · · 'b l 1 k. 
l~rıle sabıt olmadıkca satış bedelinin payaşlmasından haric kalaçakları - ayrı men ul kendıııne ı a e o unan ımsc derhal 
cıhetle . allikadarların işbu maddenin mezkur fıkrasına ı?Öre hareket veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kara f 
etmelerı _ve daha f.azla malumat almak isteyenler 9SS-1us dosya bolunacak kendisinden evvel en yüksek teklifte b l rı e-a 
numarasıe Tarsus ıcra memurluğuna müracaatları illin olutıur. kimse arzetmiş olduğu beddle almağa razı olurıı : unan 

------------------ olmaz veya bulunmazsa hemen on bet gün müddet n~ razı 
------- "f. -4t ~ ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir iki ibnle er ar ırma 

çocuk haftası 
Mi.inasebetile 

Bir ~af tR için 500 adet maden uçlu Dolma kalem 
yalnız o~ul tale~esi için 1 O, 15 ve 2 O 
kurusa satıluıaklatfır. • 
Çocuk haftasında çocuklara verile· 
cek en kıymetli hediye (Kitap) tır. 

SEDAD SAI-IİR SEYMEN 
Uray Caddesi No. 41 - MERSiN 

1 fark ve geçen günler için °/o 5 ten henp olunacak as;n.daki 
dij"er zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 111 ~ız v.e 
mizce alıcıdan tahsil olunur. ( l 93j cnıurıyetı. 

2004 numaralı ıcra ve iflas kanunuı 
irıci maddesirıirı 4 lincii fıkrasına ltıvfika ıunl 1 ~~ 
g.a)ri ı_uerıklil ~ul1iJ~leri11in hu haklarina v:ı ı :u 
sıle faız v~ mHsarıfe dair oları iddial!..lrı ·~~1

11 -
·ı . 1 .. l , . . "' nı ı aıı 

~~r1 dı .ll•H e
1
.u _atı kıa~en 2o ıçınde evrakı nılisbitelerih• 

u~ ıruw erı a sı halde hakları tapu sicilleril . , 
t.ıl olmadıkça satış be<lt· liniıı ı>a\,'la\Orua· ... , d ~ 

1
Sd-

. k 1 k 1 . J ~ s n an ı ·~ 
rıç a aca arı cıhelle alakadarlarm i~b d · -
. k . r k " u nıa de~ 

;ı'nf mlP-z url ~ ı rasma göre hareket etmeleri ve da-
ıa aza ma unıal almak isıiy~nler 938 9 ~. 
l ·ı T · · Ot uos, a 
l
r un~ 1a:as1 1e arsus ıcra memurluğuna mliracaa·l 
arı ı cdl o unnr. -
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i L A N 
içel Tapu Oire~törlüğünoen 
\ ·r :- irıirı Çar~cılı kih iiniin l ozt·s~i uıev~iinde 

ş ırl .ır ı nwlımtıl .;ıi ea~;ıs ~arlu·n elvanla yo~u 
şimalPn kara mc-ılını;. , o~iu' kPrim 'e mulla lıü
~ P.dıı C'f'llUl ll rı ~{)ı ~it rıli lı;ı rnı<ı11 ilt• CP.\fİIİ bir 

• 
1 ı la t 1 ; : el ü r t h e ~ l a r 5 9 5 o n , t1 l r e t a r 1 a 'l.t' lı :ı o ğ 1 u 

TÜRK HAVA 
KURUMIJ 

Piyangosu 

i l A N 
Devlet Demir yollan A~ana işletmesln~en 

l - ~I a y ıs 9 ;~ 8 la r i h i rı d r 11 i l i b a re 11 ~ı e ;·si 11 de i d ar e 
ıniZ•! eiİL i~kt•lt•dı · ıı gt>cirilf'cı k Tuz kerest~ Cinıen • • • 
lo lwr nP-vi işle11miş ve işlt~rınH!miş demirler her 
rıPVİ ıııaılen kö uiirlt~r i nıadtııı C t~vlıederi ve zalıire 
lı nlen lwht•r ~iiı kilo kt>sıirıdeu bir kurrış ve di
ğı · r emtia vt~ PŞyarıın kt>za ~ liz kilo ve krsrirıdrn 
i~i ~unış Hayvan h:ışırıa lıüyli~lt'rdt)n lıt>Ş ~uruş 

lı · l ıl • ••ıl ;ı dıııcl a rı irıtik;d.,rı ~enPlsizolunık lHsarru
f1ııııl.1 ik•~n 3o~ )ılmıla nım~~ile oğulları m~lrnlet Her Ayın 
:ıli \(· k ·~nı vt>l i ~~ t•·rk v~ nu·lrn ı rl 31i dalaı 323 Çekilir 

Onbirinde orıa lıO)lardan Ü\! kuruş, ~üçii~ltırdt·n l·ir kuruş 
.\,li yük ve binek. Hrabalar111111 beh~riııden yir_ 

~ ı lıııda l1 ila v•· l d i>l ınPsih~ karısı razi~ e ve ana Her ocağı 

lıah.ı lıir kanlt·ş i kara veliyi tPrk eder~k haş~aca eder. 

• n•İ kuruş, Otomobil v~ diğtır moıörlii v<tsıtaJarrn 
zengın lıHlwriutlen JÜZ kuruş isk.-h• iicreti alınacHkllr, 

' ari .. IPr i olnıacfı:ıı kihiirı dt• n v.•rilt n ilmiilıaherılen . . 
:ıu: ş l uı ı~ \ ' f' nw111ır tarlarıında Sflnf>dsiz ta~arru-
f lla 11 t:ı pıı~a h:ı ğlanuı:ı ~ ı İ~lt'nilciiğirıd~n J 9-5-938 
p·.ıa r\PS İ güııii ımdıallt>n ~tışif \e tah~ikı yapıla· 
<' :ığırıd:ır ı \i::Jl'İ 3 \ ' P l :ı ~ar ruf idıfi:1sırulahulurıanlarm 
a~ ıı ı g ü nılt~ mah ı llirıt~ gidPcP.k mP-mura VP- yah11l 
t ıı p ıı ıı iidiiriyfllİru' rııiirnca:ıtları ih\n :)lurınr. 

Sizde Bir 
dane alınız. 

Viıı ç ücrf-'tl~ri de mırnnu~le başına iiçyiiz ku .. 
ruştan ~z olmamak şartilt~ ton başana lwhtır parça 
rıın a~ırlığı bin hflŞ yiiz kiloya k:ıcfar olanlardau 
yirmi k tı ruş, hin lwşyiiıdrn üç hine k~d ar cıl1 mış 
kuruş, iiçhiruleıı fazla olanlardan ÜÇ) üz kuruş ol
mak üzre cltığiştirilıuiştir. 

Fazla rualünıal icirı ista~Yoı ı larınııza nıiiracaat . " 
edilnı .. liclir. 

~ mmın n ıHınnnnnnaanıınHı• Zayi Cüzdan 
kayadelen suyu ! Para ciizıhmnıı ~a)lwııim içirıdf> buhırıaıı 

.. "' a)·ın llalkım1zın Sıhtıatmı gfiz önünde tutarak ~şi bulunmıyan KA YAll Nüfus lt· ıker~si ve lakti.rrıar.ne T~pu kH)'ıl sureti 
~flELEN SUYUNU ga ''el sıhhi bir şe~ ilde menhağda ki tesisatında eksik- ı• v~rdır · _llrr k ıanı bu 1.du ıs~ 1118.iHıl yet ııa ı~ıı~ıa ~ e · 

'

'ki . . w • • • 

1 
... nı ,\lersın ~1atJ.Jaası ıtlardıanesıne vernırsırıı rıca 

"lJ ı erwı tamamlamış fenrun P.n ~on usullerım v~ptırmakda bulun< ugu- • f · G ı· ı. 1 · ·ı k 
l 

. w ~c ~rı m. ıP ı r~n~ u<ı ışıs v~rı f Ct> · 
nw.u arı. et er1z. • " ı ı '"'I k ·· ·· • ı y r s K Y ADELEN SUYU i .-.<an•: ı Ol( 11 oyuııı ~ıı usu Pnımı.ır 

• Tarsus ıcra memurluğundan 
Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam ~orularla billur h&vuzlaraı no.,ya No. 93s - 7 n 

ı; in~irilmiş oradanda bütün fiziki ve kimyevi evsafım mu~afaza e~ere~ el deyme~enl T. '
0

· Taritıi cinsi ıı. ~ıdrf. lı. ll•~vkii 1~/.~:ln;.1 i 

~ husu~i ~imyakerimiz h~zuıunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman : 89 i~'ı~.~~11~~. 1 ~:·/;a~ :a4r\,!,,; ii~~~~j~,1~; ;_~7,~.aı:.~ 
şe~nmlle gelme~te~n . • ht> kir tadası cPrıuhfln c .. rıneı tarlal'ı. 

KAYAOELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın·ı c\lacaklı, Tarsnsun )Ük~P.~ köyiirıtlen IHUS-
. . t;ıfa ~ızı Nainu' 

göstcrdi~i ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeğl zait görüyoruz. Sıhhat Bahnlıgı • . ı> I 1, • .. 1 1_ k.. ·· I 1 · ı, 
. . . ıO"<} u' ltf'SllSIJ U ~il 11 sel\ . oy lJ il( fJI ıacı 1 u-

ve s:lahıyetlı maknmlarıu vermış oldukları raporlarla Kı\YAOELEN SUYU ~alr ız TUıkiyenin • rahinı ojjlu Hli. 
en ıyl suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduı}unu isbat il '"' 

.. etmiştir • il Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, saat '8 - 5-938 

iştahsızlığa, hazımsızlıı}a bir çok mide baQ'ırsak hastalıklarına kar~ı KAY>DELEN şifalı bir U ~umartesi günü saat 9 dan 10 a kadar 
~ hayat kayna~ıdır. ft ikinci artırmanın yapılacağı yer gün saat ı.'1 - 6 - 938 

~uyu ptk temiz 11~ btrrakdır._ Te~r~bt tdtn sayın halkımız lundinde bu/dutu zlndelilı ve sıhhatın •• Pszartesi günü saat 9 dan 10 a kadar 
Vtrdif i farlıJarlo SUJumuzun muşterısı ço/almalttadv. 1 - t,bu glyri menkulün artırma tartnamesi 28 - 4 - 938 tarihin 

M • S t · K d 1 B kk ı· • il den itibaren a3e • 75 No . ile tauua ic ra d airesinin muayyen numara 
ersın a ış yerı : ar eş er a a ıyesı "' ıında berkesin görebilmesi için açıktır . ilanda yasılı olanlardan 

.~ H•!flHHWW~l-f.'lRil,RflRSl~fi~nfi~ } ~ ımnnnu n ..... ~ fazla ma.lı)mat almak iat.ay~nler, işbu şartnam?~ ve 938 - 75 dosya 
numara!!ıle memurıyetımıze müracaat etmeııdır. 

• 

enelerce E vel Mersinde KurUlan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveasairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

***···~··~·····••*•* H.AR.İÇT EN GÖNDERİLECEK. SİF .AR.İŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLL.AF\. 

HER. NEVİ 
KİT.AP , G AZETE 
V E MECMUA 
TABINI DER.UH-

TE EDER 

KARTVİZİT 
D A V E T K. A R. T
L ARI.ZAR. F KA
G I T BAŞLIK. 
L .A. R. I T AB ED İ
Lİ R.. 

Yeni Mer!iu Rasuuevinde Basılmışur. 

2 - Artırmaya i9lirak için yukarıda yazıh kiymetin yQzde 7,5 
niıbeıinde pey veya milli bir bankının teminat mektubu tevdi 

edilecektir, 
1
(124) 

3 - f potek sahibi alacakhlasla di~er allkadarların irtifak 
!:ıaklu al\bip!erinin gayri men kul üzerindeki haklarını huauıile faiz 
v' masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
ı;;un içinde evrakı müabitelerile birlikte meınuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu ıicilile 111bit olmadıkça satı' bed•l 
rıin pıyla,maaından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar&ırmaya iştirak edenler artırma ıart 

namealni okumut ve lüzumlu malumat almıı ve bunları temamen 
kabul etmif ad ve itibar olunurlar. . 

- 6 Tayin edilen zamanda gayri menkul üç def" bağırıldıktan 

ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muh,mmen 
kymetin yüzde yetmi9 be,ini bulmaz veya aatıt isteyenin alacağına 

rOchani olan dlger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men
kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü bıki kalmak üzre artırma on bet gOn daha temdit 
ve on beşinci günü ayni aaıta yapılacak artırmada 

i ş h u a 1 a c a k 2 2 8 O N u m a-
ra 1 ı k a n u u şunıuliirıe dahil oltluğuudan ~~-
uede 7 5 irai bulması aksi la kdi rc.Je ga) ı· i nıt' 11ku1 
~atılmıyarak alacaklının ~ıac:.ğıoa karşı kanuni 
ipotek halini almak şal'til~ lJ ş taksili~ lwş serıe
ye. lt·cil edilt'cek ve rııPz~t)r karıuıı şunıuliiııe gö 
n~ m n a n w i e y a p ı I cı c a k t ı r . 

6 - Gayt'i menkul kendiaine ihale ollln&n kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde panyı vermezse ihale kararı teaholunarak 
kendilinden evvel en ynksek teklifte bulunan kimıe auetmit olduğu 
bedelle ılmağa razı olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen 
on bet gan maddetle artırmaya çılı:arıli p en çok artırana ihale edilir 
iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yOzde 5 den heup 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me-
muriyetimizr.e alıcıdan tahsil olunur. "188,, 

2004 numaralı icra ve iflas kanunun l2 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrasına tevfikan bu gayri menkul sahiplerinin bu haklarına ve hu~usi 
le faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan IMihinden itibaren 20 gün. 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicil·1 

ıerile sabit olmadıkca satış bedelinin payaşlmasından haric kaıaçakları 
cihetle alakadarların işbu maddenin mezkOr fıkrasına göre hareket 
t tmeleri ve daha fazla malumat almak isleyenler 93i - 75 dosya 
nıımarat'lie Tarsııs icra memurlu~una müracaatları i lan olunur. 

Mersin 
Piyasası 

27-4- 938 
K. S. 

Pamuklar 
Kıevlant 41,50, 
Dağ malı 28,'29 
Kapı malı 2i, 
Koza 5,50 
Kırma fi 
Koz.acı parlağı· -2G 

buğday - çavdar 
Sert şark 5,,37 5, 
Yumuşak S 2-, :> 
Yerli buğd•yı 4.6'l.~) 
Çavdar 4,,80 
Anadol yulaf 

arpa 
Anadol 
Yerli 
Nohut ekstra 
fasulye 
Yulaf yerli 

Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tath çoğen 
Balmumu 
Cebri 
Susam 

3,.. ~ 
• 1 ~, 

3,62,.-S 
5,75 
6,8 

ı20. ı ro 
20 
75, 

ıo-ıı 
16, 

yapağı 
Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 

Yıkanmış yapak 

52-53 
46 47 
55.56 
78-80 

Güz yunu 70 
Konya malları tiftik 110-1 ~O 
Yoz.gat 
Keçi kılı 50 

» dabağ 

pirinçler 
Birinci nevi mal 20-
lkinci nevi mal 
Çay 
Kcbve 

285 
104 - 105 

Deriler 

1 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 

ı Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

badem ve çekiredk 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı » >+ 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 

8.) 
52,53 

3:i 

ı 
j ~çel ,, 90 .. 

: Meşhur Sanat'kar 

ı Remzi Tezelin 

Atatürk 
Celal bayar, Şük
rü Kaya, Ali Çe
tinkaya, Şükrü Sa· 
racoğlu, Saffet 
Arıkan'a ait fotoğ
raflar geldi. 
Sedad Sahir Seymen 

Uray caddesi No. 41 
Mersin 

.-........................... .. 

YENi M(RSIH 
~:==;=============== 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ~ Türkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Senet ik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 
Bir avlık 

300 

100 

500 

Yoktur. 


